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] 1, osoba składająca ośWaadczenie obowiążana jest do zgodnego ż prawdą, §tarannego izupełnegol| wypełnienia każdej z rubryk,
2. Jeżeli poszcźególne rubryki nie Znajdują W konkretnym pĘypadku zastośowania, należy wpisać

..nie dotvczv".
3. osoba składająca oświadczenie obowiążana jest

składnikóW majątkowych, dochodóW i 2obowiążań
fi aźeńską wspólnością majątkowa,

4. ośWiadczenie o stanie majątkowym
5. ośWiadcżenie o gtanie majątkowym
6. W części A ośWiadczenia żawańe
dotyczące adresu żamieszkania
nieruchomości,

czĘŚÓ A

określić prżynaleźność poszczególnych
do majątku odrębnego imajątku objętego

dotyczy majątku W klaj! iza granica,
obejmuje lówn]€ź wieiżytelności plen ieżne
sa iniorrnacje ]awne w części B żaś ]nfcrńacje njeja,Łne
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1miejscezatUdń enla, naa!!Vśko lub iUńkcra]

po zapoZnaniu 5ię Z przep §ami unaWy ż dnia 8 marca 1990 l. o 5d,nożądżle gminnynr (D. l). ż 2a77 l. pol.
1875), żgodn e z art, 24h lej Ustalvy ośW]adcZam, że pcaiadarn Wchoci?ące W 5k]ad malżeńskiej Wspó ności
majątkowej lUb stanoW]ące mój majątek odrębny:
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Zasoby pienięźneI

środki pieniężne zgromadżone W Wa]ucie poi5k €j:
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!Zezmianąwprowad?onąpżez§lpktlrozpożądzeii.Prez€saRadyM;ńistróWżdna28cżelwca2017r,
znien a]ącego rożporządżen e W splawie okr€ślenja WzolóW iolnr! ażV ośWiadczeń rnajqtkowych lódnego

8m]ny, Wójta, ranępcv Wó]ta, sekretalż3 8m ny, skarbnika 8mińy, kielown (a ie.]noslk] organż..y]ie] 8m ńy,
osoby ?alżądżaiącej cżionka or8an! żaĘądżajEc€8O eiiirną osobą !r.wną olaż osoby Wyda]ą.ej dec,żje
adnrn]srac\jne\iirieni!"ijiialDżLpożl]98)!.lLi].l.sz]ntrż\|.Jl!i:]i.i];t.i](],:

* pap €ry WanoŚc olve: . .r. .n/e.
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1 Posiadam udzjaly W spół(.ch hand]owYch ż udż]alenj gm nny.h osób prdtłnych llrb plzeds ębiolcó!1,,
W których uczestn cZą tak € osoby - na]eżV podać iiczbę €milenta u.jz atóVr']

t, tl"ł /ot77_,__," _ _

Lrdż ały te 9tanoWią pak]et Więksży n ż 10% udż]ałóW W 5pótce:
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Z lego tyt!łu 05 ąg|ąl€m(ętami !r ro (U !b esiym dor:h!d ń ,,l],5cIo_,i. ]

2, Posi.dam udz]alY W iinych 5pó]kach hani]oWych na]eż,/ Dodać l.zbĘ ćm ienta L,dl a]ó!V:

Z tego tytLrlu os]ągną]€nr(ę]am) W ro t! tlbiegłym do.h ód W V/y5okośc :

lV,

W których ucz-dstniczą takie o90by naleźy podać lcżbĘ en] tenti akc] :

1 akcje W spółkach hand]owych Z udżał€m gm]nny.h csób prd\r;lVch iL,b prżed5iębiolco\",,

'oDy 
nalezy podac Icżbę en] tentn akc :

-,. -łtc-,./alązłl/.'....... . .,, , )

d|, . a , 
'ono^ia pJ] eT 

^lęt5_, 
ni l000 " ', 

^ 
,ool

.. ,, n,< ---r!ł-Ę-, y
l-go,.'.-t1- o :"gn"lel e"r 

^.o-,,o"8|,moo,hodr 
/,,o|o,: ,,,,,,,,

/l,ć.hr.7
2. Pos adam akcje W nnych jpólkach hand owrch - n.]ezy pod.ć rc:bę em tenla a (c] i
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Z tego tytułu 05lągnąl€m(ełam) W roku ubjeg]ym
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Nabvlem(dml (naby] mó] malżonek. z Wy]ączenem mienla pl!ynaeżnego do jego majątkU odrębnego)

od skdrbu Państwa, ]nne] pańnWowe] osoby pr.Wnej, ]edio9tek samorżądU terytor]a n€8o, ich zWiązkóW,

komUna nej osoby plaWnej IUb zWiązku metropo ta nego następUjące mien]e, które podle8alo żbyciU
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ln ne dochody 05]ągane Z tytułU żatrUdn]en a lub iIne] dziald nośc] zarobkowe] lUb żajęć, z podaniem

kwot uzy9k Wanych ż każdego tytu]u: . " " ;
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lX.
skladnik mienia ruchomego o Warlości powyże] ]0 00o ziot,Lh Vr p żypdd] Lr po]rżcloW mechar]ic.ny.h
naleźY podaĆ markę, modeJ i rok produ]ic] )

Ręlair ct_i_o ,"2t< żOoi 9ą,lltlthóJ ł.,łLv,r,| - ,ru,pii7,i,.,r+,:....., Litę,qł, (|:..]ć0 ,,cll 4971 ctagłih - *i"ńoa1,. .,,.,,.

X.
Zobow]ązania pien]ężne o Wdriośc] powyże] 10 0 c0 żiolych,
olaż Warunki, na jakich żostały udzielo.€ lu/obec kogo, W ZW ązkL]

W lym zaciągniete k.edyty ]pożycrki
ż jak]m żd6rżeniem, W jak]ej Wy9okości)|



Pou7yższe ośWi!dczenle !k]ddarn śW.donry(a], iź na pódsi.Wie ali 233 § ]l (odeksU kalnego ża podanie
rl]eplawdy ]Ub zataj€n]e pI.WdY groż kara poZbawjenia Wo nośc.
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